برنامه پیشنهادی امتحانات پایان سال دبیرستان ستارگان(پایه نهم)
دانش آموزان عزیزاین برنامه فقط یک برنامه پیشنهادی است سعی کنید با برنامه ریزی دقیق حداکثراستفاده از
وقت خود داشته باشید . .توجه کنید درازای هر یک ساعت و نیم مطالعه می توانید 02دقیقه استراحت کنید.
روز

تاریخ

صبح(ازساعت 8تا)61

عصر(61تا)22

جمعه

99/3/0

فصل  0و 0ریاضی به عالوه تمرین

درس 02تا 00ادبیات

شنبه

99/3/3

ها
درس 03تا01

فصل  3و 4ریاضی به عالوه تمرین
ها

یکشنبه

99/3/4

فصل 0علوم و فصل 1ریاضی

درس 01تا و01

دوشنبه

99/3/1

تمرین انشا+فصل 0علوم

تمرین انشا +فصل 1ریاضی

سه شنبه

99/3/1

----------------

شعر حفظی ادبیات  +تمرین های فصل 1ریاضی

(امتحان انشا)

چهارشنبه

99/3/1

پنج شنبه

99/3/8

دوره ادبیات
--------------------

0ساعت قرآن+فصل 1ریاضی

(امتحان ادبیات)

جمعه

99/3/9

شنبه

99/3/02

مرور قرآن
آمادگی دفاعی

------------------

(امتحان قرآن)

یکشنبه

99/3/00

دوشنبه

99/3/00

دوره آمادگی دفاعی
---------------------

فصل  8ریاضی

(امتحان آمادگی)

سه شنبه

99/3/03

چهارشنبه

99/3/04

پنج شنبه

99/3/01

جمعه

99/3/01

دوره فصل 0و 0ریاضی تمرین های

دوره فصل  3ریاضی تمرین های خیلی سبز

خیلی سبز فصل 0ریاضی

فصل 0ریاضی

دوره فصل  4ریاضی وتمرین های

دوره فصل  1ریاضی و تمرین های خیلی سبز

خیلی سبز
دوره فصل1و 1ریاضی و تمرین های

دوره فصل  8ریاضی و تمرین های خیلی سبز

خیلی سبز
دوره ریاضی و سوال های امتحان نهایی

شنبه

99/3/01

درس 0تا 3عربی

------------------------

(امتحان ریاضی)

یکشنبه

99/3/08

درس 4تا  1عربی

درس 8تا  02عربی

دوشنبه

99/3/09

فصل 0و 0علوم

تمرین امال

(امتحان عربی)

سه شنبه

99/3/02

فصل 1تا 8علوم

فصل 3و4علوم

(امتحان امال)

چهارشنبه

99/3/00

فصل 9و 02علوم

فصل 00و 00علوم

پنج شنبه

99/3/00

فصل  03علوم

فصل 04و 01علوم

جمعه

99/3/03

شنبه

99/3/04

مرور علوم و حل سوال های نهایی
درس 3تا1زبان

درس 0و 0زبان

(امتحان علوم)

یکشنبه

99/3/01

درس 1تا02زبان

مرور زبان و سوال های امتحان نهایی

دوشنبه

99/3/01

0فصل انتخابی از بین 1فصل اول

فصل  1مطالعات

(امتحان زبان)

کتاب

سه شنبه

99/3/01

چهارشنبه

99/3/08

پنج شنبه

99/3/09

فصل 8و 9مطالعات

فصل 02تا 00مطالعات

مرور مطالعات و سوال های امتحان نهایی
درس 4تا  8پیام

درس 0تا 3پیام

(امتحان مطالعات)

جمعه

99/3/32

شنبه

99/3/30

درس 9تا 00پیام

مرور پیام و سوال های امتحان نهایی

---------------------------------

(امتحان پیام)

یادت باشه تو ممکن است درنگ کنی
اما زمان هرگز درنگ نخواهد کرد

